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1. Thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính ngày càng 
đồng bộ, minh bạch 
Thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính ngày càng đồng bộ, đơn giản, minh 
bạch và dễ thực hiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh 
theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục, đánh giá tác động đầy 
đủ kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, nhất là đối với 
lĩnh vực thuế, hải quan, ngân sách nhà nước tạo thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp. 

Thường xuyên rà soát bãi bỏ các thủ tục không phù hợp 

Ngay từ cuối năm 2021, Bộ Tài chính đã xác định công tác cải cách hành 
chính (CCHC) là một trong những giải pháp hàng đầu, đóng vai trò thúc đẩy 
hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển của ngành năm 2022. 
Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 với 
những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh và triển khai 
có hiệu quả công tác CCHC. 

Kế hoạch CCHC năm 2022 của Bộ Tài chính đã bám sát 7 nội dung của 
công tác CCHC, đề ra 63 nhóm nhiệm vụ với 159 sản phẩm, hoạt động đầu 
ra cụ thể, xác định rõ căn cứ, trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, phối hợp 
cũng như tiến độ rõ ràng. Trong quý I/2022, Bộ Tài chính đã triển khai thực 
hiện 117/159 nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó, đã hoàn thành 19 nhiệm vụ, 
triển khai 56 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang 
tiếp tục thực hiện 42 nhiệm vụ theo kế hoạch. 

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Hồng Vân 



Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành các kế hoạch hành động thực hiện 
nghị quyết của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), những tháng đầu năm, Bộ Tài chính 
tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền 
quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, thực 
hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022, đã thực hiện đánh giá tác 
động đối với 2 TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 
vực quản lý. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu 
cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý 
của Bộ Tài chính. Tính đến nay, tổng số TTHC của Bộ Tài chính còn hiệu 
lực là 876 TTHC, trong đó: lĩnh vực thuế là 284 TTHC; lĩnh vực hải quan là 
243 TTHC; lĩnh vực kho bạc nhà nước là 11 TTHC; lĩnh vực dự trữ là 7 
TTHC; lĩnh vực chứng khoán là 104 TTHC; lĩnh vực tài chính chung là 227 
TTHC. 

Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ 
những TTHC không còn phù hợp, hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, 
đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. 

Tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả trong tất cả lĩnh vực tài chính 

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trong thời gian 
qua, Bộ Tài chính bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, coi 
CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và quyết liệt triển khai công tác 
này một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính. 

Vì vậy, công tác CCHC của Bộ Tài chính không chỉ đạt kết quả tích cực trong 
từng lĩnh vực riêng lẻ, mà giữa các lĩnh vực đã có sự bổ trợ cho nhau, tạo 
hiệu ứng nâng cao hiệu quả CCHC trong tất cả lĩnh vực tài chính; từ đó đã 
tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh 
nghiệp, hỗ trợ phục hồi sau đại dịch Covid-19; góp phần phát huy mọi nguồn 
lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Đã bãi bỏ thêm 22 thủ tục hành chính 

Tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022, Bộ Tài chính đã ban hành 
3 quyết định công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính (TTHC); sửa đổi, bổ 
sung, thay thế 45 TTHC; công bố mới 2 TTHC trong các lĩnh vực: hải 
quan, thuế và tài chính ngân hàng. Trên cơ sở quyết định công bố 



TTHC, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai, cập nhật đầy đủ và 
kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ 
Tài chính và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy 
định. 

Đáng chú ý, công tác cải cách thể chế lĩnh vực tài chính và những nỗ lực 
trong triển khai thực hiện với các giải pháp điều hành cụ thể, thiết thực đã 
tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, bám sát yêu 
cầu CCHC. Qua đó, công tác này không chỉ góp phần hoàn thiện khung khổ 
pháp lý trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước, mà còn tích cực hỗ 
trợ cho công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với 
dịch bệnh. 

Những cải cách của ngành Tài chính thời gian qua thường nhận được sự 
khen ngợi từ dư luận. Nhiều chuyên gia đồng tình cho rằng, các TTHC lĩnh 
vực tài chính ngày càng được hoàn thiện theo hướng thống nhất, đồng bộ, 
đơn giản, công khai, minh bạch, tăng tính liên thông, ứng dụng tối đa công 
nghệ thông tin; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp 
trong quá trình tiếp cận và thực hiện TTHC; đồng thời góp phần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, thời gian qua, Bộ Tài chính 
đã chủ động, quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử 
hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, từng bước đưa ứng dụng công 
nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và 
điều hành ngân sách và tài chính. Nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho 
bạc nhà nước, người dân, doanh nghiệp và những người sử dụng ngân 
sách đã được hưởng lợi từ quá trình này. Thời gian và chi phí có thể đong 
đếm được bằng tiền, nhưng sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp 
vào một Chính phủ công khai, minh bạch mới là kết quả đáng chú ý hơn cả. 

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

Bộ Tài chính xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC 
theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, đánh giá tác động 
TTHC đầy đủ, kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC chú 
trọng đối với lĩnh vực thuế, hải quan, ngân sách nhà nước tạo thuận thợi 
cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. 

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật tài chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây 
dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch. 



Đồng thời, thường xuyên thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, 
xem xét, đánh giá về tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản quy phạm 
pháp luật theo quy định nhằm kịp thời xử lý, hoặc kiến nghị xử lý các văn 
bản quy phạm pháp luật ban hành chưa đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật tài chính. 

Bộ Tài chính bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kiểm 
soát TTHC, sẽ đánh giá tác động của TTHC ngay trong quá trình xây dựng 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và rà soát TTHC trong quá trình thực 
thi; thẩm định, thẩm tra chặt chẽ việc quy định TTHC tại dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật. 

Được biết, thời gian tới, Bộ Tài chính tổ chức triển khai có kết quả Chương 
trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh giai đoạn 2020 - 2025. Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh, kiên quyết loại bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh 
chủ quan, định tính, không rõ ràng, cản trở đến hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp để giúp doanh nghiệp 
giảm gánh nặng tuân thủ thủ tục hành chính, giảm hoạt động thanh tra, kiểm 
tra, đặc biệt là thanh kiểm tra thuế, hải quan và các hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Trên thực tế, TTHC chỉ là phần xác, còn phần hồn đó chính là ý chí con 
người. Do đó, cùng với việc CCHC; rà soát, cắt giảm các TTHC, theo các 
chuyên gia, cần sắp xếp lại và đầu tư cho con người. Phải có nguồn nhân 
lực đủ trình độ đáp ứng trong tình hình mới, thì công tác cải cách mới đạt 
hiệu quả cao nhất. 

Minh Anh 

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tai-
chinh-ngay-cang-dong-bo-minh-bach-103973.html 

 

2. VCCI đề xuất bổ sung quy định chuyển đổi số trong 
dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ 
Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị Ban soạn 
thảo dự án luật xem xét bổ sung vào luật các quy định liên quan đến nội 
dung chuyển đổi số. 



Chuyển đổi số đang trở thành xu thế toàn cầu và là xu hướng tất yếu tại Việt 
Nam; nhất là trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính hay những thủ 
tục phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng các 
yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. 

Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2005 và đã từng sửa đổi, bổ sung 
năm 2009, 2019. Song, tới nay, thực tế đang đặt ra nhiều vấn đề cần sự bổ 
sung, điều chỉnh luật để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, thể 
chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước; khắc phục những bất cập của 
luật hiện hành đặc biệt là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư đang diễn ra rộng khắp và mạnh mẽ. Việc sửa đổi này cũng nhằm 
đáp ứng các yêu cầu của cam kết quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí 
tuệ và cũng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam. 

Đại diện tiếng nói cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị, việc bổ sung vào luật các quy định liên 
quan đến nội dung chuyển đổi số gồm một số thủ tục cần được thực hiện 
trực tuyến như đăng ký, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tuyến. Hiện 
tại dự thảo luật chỉ mới quy định nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền 
liên quan qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; tra cứu khả năng bảo hộ trực 
tuyến; tra cứu cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp 
trong khi những dữ liệu này hiện vẫn không đầy đủ và được cập nhật ổn 
định, kịp thời trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ. 

Ngoài ra, theo VCCI, pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã ghi nhận và 
bảo hộ nhiều loại tài sản trí tuệ như: quyền tác giả và quyền liên quan đối 
với tác phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin hay sở hữu công nghiệp đối 
với bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, một số vấn đề chưa được làm rõ gây nhiều 
khó khăn trên thực tiễn triển khai. Cụ thể như, về khái niệm bí mật kinh 
doanh trong Luật Sở hữu trí tuệ vẫn còn rất chung chung và khó hiểu. 

Luật Sở hữu trí tuệ chỉ quy định bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ 
hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng 
trong kinh doanh. Chính việc quy định tương đối chung chung, chưa rõ ràng 
về bí mật kinh doanh khiến việc áp dụng quy định này trong từng trường hợp 
phụ thuộc vào hiểu biết của cơ quan nhà nước. Dữ liệu là lĩnh vực tương 
đối mới mẻ, dẫn đến tình trạng cơ quan nhà nước còn dè dặt trong việc áp 
dụng quy định này. 

Điều này dẫn đến các tranh luận về việc dữ liệu nào được coi là bí mật kinh 
doanh và cần có cơ chế bảo hộ như thế nào. Trên thực tiễn, đã nảy sinh tình 
huống mất cắp dữ liệu nhưng các cơ quan nhà nước vẫn ngần ngại khi coi 
đây là loại tài sản trí tuệ cần được bảo vệ. 



Luật Sở hữu trí tuệ cũng chưa xác định khái niệm “tài sản trí tuệ”, nên hiện 
nay, có sự lúng túng trong việc xác định hợp đồng có đối tượng là tài sản trí 
tuệ. Nếu như trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác, giá trị tài sản lớn nhất đối 
với doanh nghiệp là nhà máy, thiết bị, công trình… thì trong kinh tế số tài 
sản có giá trị nhất lại là phần mềm, dữ liệu, hệ thống thông tin, bản quyền 
sách, âm nhạc, phim, chương trình giải trí, nghệ thuật… Đây đều là các đối 
tượng tài sản được bảo hộ theo pháp luật về sở hữu trí. 

VCCI nhận định, bảo hộ tài sản trí tuệ để phát triển kinh tế số (công nhận 
các loại tài sản số, bảo vệ tài sản số trong các hợp đồng dân sự, lao động, 
bảo vệ tài sản số bằng pháp luật hình sự, bảo hộ quyền sở hữu tài sản của 
cá nhân, bảo đảm giao kết hợp đồng…) là giải pháp quan trọng để thúc đẩy 
đầu tư của doanh nghiệp vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công 
nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn hay thu hút được dự án đầu tư nước ngoài 
chất lượng tốt. Vì lẽ đó, cần xem xét bổ sung vào Luật Sở hữu trí tuệ các 
chế định ghi nhận, bảo hộ các loại tài sản trí tuệ trên môi trường số, theo 
hướng bảo vệ quyền tài sản cá nhân, quyền sở hữu cá nhân với dữ liệu, 
bảo đảm và thúc đẩy các giao kết hợp đồng. 

Để nâng cao năng lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật 
số, cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc xây dựng quy định về 
thực thi sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số theo hướng đáp ứng các 
yêu cầu của cam kết quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 
Việt Nam. Quy định này sẽ tạo nên một hệ thống thực thi về sở hữu trí tuệ 
trên môi trường số một cách thống nhất; trong đó cần có những quy định cụ 
thể nhằm xác định cụ thể những hành vi bị coi là xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số, chủ thể xâm phạm cũng như cơ quan 
có thẩm quyền xử lý vi phạm... 

Ngọc Quỳnh (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/kinh-te/vcci-de-xuat-bo-sung-quy-dinh-chuyen-
doi-so-trong-du-thao-sua-doi-luat-so-huu-tri-tue-20220424192556248.htm 

 

3. Bộ Y tế mở chiến dịch 'giải cứu' giấy đăng ký lưu 
hành thuốc sắp hết hạn 
Cục Quản lý dược đang đề xuất bổ sung các trường hợp được thẩm định 
nhanh, xác thực giấy tờ pháp lý dựa trên đánh giá rủi ro thay vì phải xác 
thực 100%... 

Sau khi báo Pháp Luật TP HCM có bài phản ánh về gần 10.000 giấy 
đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sắp hết hạn mà nếu 
không được giải quyết kịp thời thì có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng 
thuốc trên toàn hệ thống y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược – Bộ Y tế 



đã có cuộc làm việc với phóng viên và phân công TS Nguyễn Văn Lợi, 
người vừa được luân chuyển làm Trưởng phòng Đăng ký thuốc trả lời 
các câu hỏi của báo. 

. Tình hình cung ứng thuốc cả nước hiện ra sao và ông đánh giá như thế 
nào về nguy cơ thiếu thuốc do ùn tắc hồ sơ gia hạn đăng ký lưu hành trong 
thời gian tới? 

+ Tôi đã xem bài phản ánh của Pháp Luật TP HCM về vấn đề gia hạn giấy 
ĐKLH thuốc và mối lo ngại thiếu thuốc. Đây là vấn đề mà chúng tôi rất quan 
tâm và đang tích cực xử lý. 

Hiện tại, việc cung ứng thuốc cơ bản vẫn đảm bảo đầy đủ, chưa có bất 
thường gì cả, trong đó việc cấp phép vaccine COVID-19, cấp phép thuốc 
điều trị COVID-19 nhiều thủ tục đã được rút gọn nhưng vẫn đảm bảo quản 
lý chặt chẽ. Khi có nguồn vaccine là nhanh chóng thực hiện các thủ tục để 
nhập khẩu và triển khai tiêm. Các thuốc điều trị Covid-19 đã được sản xuất 
và phục vụ kịp thời công tác điều trị. 

Như báo phản ánh, đại dịch toàn cầu hơn 2 năm qua đã gây rất nhiều khó 
khăn cho các công ty dược phẩm cả trong nước và nước ngoài, cũng như 
cho các cơ quan y tế các nước. Đối với việc thực hiện thủ tục gia hạn ĐKLH 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có một số 
khó khăn, vướng mắc mà nếu không tháo gỡ kịp thời thì sẽ có thể ảnh 
hưởng đến việc bảo đảm cung ứng thuốc. 

Theo Luật Dược, hồ sơ gia hạn ĐKLH gồm nhiều tài liệu, giấy chứng nhận 
khác nhau, đặc biệt các giấy tờ pháp lý chứng minh việc lưu hành thuốc. 
Việc hoàn thiện, chuẩn chỉnh trong điều kiện bình thường đã không đơn giản 
thì khi đại dịch xảy ra, DN càng khó đáp ứng do các thủ tục xin các giấy tờ 
pháp lý của cơ quan quản lý nước sở tại, ngoài ra phải thực hiện các thủ tục 
hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Về phía cơ quan cấp phép, công tác 
thẩm định cũng bị kéo dài do các chuyên gia gặp nhiều khó khan do cách ly, 
do mắc COVID-19… 

Những vấn đề này, Bộ Y tế đã chủ động báo cáo Chính phủ và đề xuất giải 
pháp khắc phục. 



 

TS Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ 
Y tế. Ảnh chụp màn hình. 

. Trong cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tuần trước, Bộ Y tế 
có đề cập tới sự rụt rè, lo ngại của cán bộ cấp phép thuốc cũng như chuyên 
gia thẩm định như là hệ quả từ vụ án VN Pharma. Cụ thể ở Cục Quản lý 
dược thế nào? 

+ Đây là vấn đề có thật, chúng tôi đã báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và 
Bộ đã có báo cáo với lãnh đạo Chính phủ. 

Hồ sơ cấp ĐKLH thuốc rất phức tạp. Với thuốc mới, hồ sơ hàng ngàn trang. 
Trong vụ VN Pharma, đã xuất hiện những tài liệu được chứng thực tại cơ 
quan công chứng của Việt Nam, nhưng rồi mãi sau này mới phát hiện là giả. 
Chuyên gia thẩm định không phát hiện được việc tài liệu bị làm giả nên bị 
liên đới trách nhiệm. Xảy ra chuyện rồi thì truy xét ngược lại, ngoài một số 
cán bộ đã bị truy tố, nhiều người khác bị kỷ luật đảng, dẫn đến việc anh em 
trong Cục nhiều tâm tư, tâm lý nặng nề, nhiều chuyên gia đã từ chối thẩm 
định hồ sơ đăng ký thuốc. 

Ngay ở Cục Quản lý Dược hiện nay, nhiều cán bộ, công chức đã xin thôi 
việc, nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Năng suất, hiệu quả công việc giảm 
sút. Chúng tôi đang đề nghị Bộ cho tuyển dụng bổ sung, chứ lực lượng mỏng 
lại thêm tâm lý chán nản nữa thì rất khó đảm bảo tiến độ công việc... 

. Một số doanh nghiệp dược cho rằng việc ùn tắc như thế này còn do Bộ Y 
tế chậm trễ trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quản lý. Ông 
thấy thế nào? 

+ Chúng tôi đã nhận thức được vấn đề này. Đúng là kể cả trong điều kiện 
bình thường thì cũng không thể quản lý cấp phép theo cách thủ công mãi 
được. 

Từ tháng 6-2020, Cục Quản lý dược đã đưa vào khai thác hệ thống thẩm 
định trực tuyến. Đến nay, các thủ tục cơ bản trong đăng ký thuốc đã thực 



hiện nộp hồ sơ, thẩm định và trả kết quả trên hệ thống trực tuyến. Hệ thống 
này sẽ tiếp tục nâng cấp, đến cuối tháng này sẽ tự động hóa cao hơn. 

 

Cán bộ, chuyên viên của Cục Quản lý dược tất bật xử lý hồ sơ đăng ký lưu 
hành thuốc sắp hết hạn 

Công việc quản lý cấp phép nhờ vậy sẽ mạch lạc, rõ ràng và nhanh hơn 
nhiều. Các việc như trả nhãn thuốc, hướng dẫn sử dụng, công bố nguyên 
liệu phục vụ nhập khẩu, sản xuất thuốc… tiến tới thực hiện nhanh chóng 
trên hệ thống trực tuyến thay cho cách làm thủ công bằng bản giấy như 
trước đây. 

Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề kỹ thuật phải tính, nhất là hàng trăm, ngàn 
trang tài liệu số hóa như thế nào cho thuận tiện với các chuyên gia thẩm 
định, vốn quen làm việc trên bản giấy hơn… 

.Còn về mô hình quản lý thì sao? Có ý kiến cho rằng việc gia hạn ĐKLH 
thuốc ở Việt Nam còn nặng về tiền kiểm quá… 

+ Trên thế giới có hai mô hình quản lý việc gia hạn ĐKLH thuốc. Một là cơ 
chế như ta đang áp dụng, khá phổ biến trong các nước ASEAN, tức là việc 
gia hạn ĐKLH vẫn phải làm thủ tục tiền kiểm, tức là thẩm định hồ sơ đạt yêu 
cầu mới cấp phép.8 

Còn các quốc gia tiên tiến hơn, trong đó ở ASEAN có hai nước, thì áp dụng 
cơ chế gia hạn tự động. Theo đó, sau khi cấp ĐKLH lần đầu mà quá trình 
theo dõi sử dụng thuốc không có bất thường thì khi gia hạn, chỉ cần doanh 
nghiệp nộp hồ sơ gia hạn với tài liệu đơn giản, tự chịu trách nhiệm về hồ sơ 
và tính pháp lý là được chấp thuận. 



Thực tế, nhiều loại thuốc đã lưu hành nhiều năm trên thế giới cũng như tại 
Việt Nam, chất lượng đã được khẳng định theo thời gian. Trong quá trình 
lưu hành cũng không có vi phạm về chất lượng, không phát hiện tác dụng 
phụ nghiêm trọng… thì yêu cầu thủ tục, giấy tờ phức tạp khi gia hạn như 
hiện nay là không cần thiết. 

Bộ Y tế cũng đang chuyển đổi dần sang mô hình quản lý hiện đại này. Năm 
2021, Bộ đã tham mưu Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính và các quy định liên quan, trong đó việc gia hạn 
ĐKLH thuốc sẽ theo hướng tự động. Tuy nhiên, việc này cần phải sửa Luật 
Dược, mà như dự kiến sẽ đưa vào chương trình lập pháp năm 2022 của 
Quốc hội. 

.Vậy trước mắt thì làm sao giải quyết lượng lớn hồ sơ xin gia hạn ĐKLH 
thuốc đang tồn đọng? 

+ Chúng tôi đang khẩn trương sửa đổi các quy trình xử lý nội bộ, đồng thời 
hoàn thiện dự thảo thông tư thay thế Thông tư 32 theo hướng đơn giản hóa, 
tháo bỏ các rào cản. 

Thông tư 32 ban hành năm 2018 vào thời điểm xảy ra vụ VN Pharma, nên 
có đưa ra một số yêu cầu khắt khe, dẫn đến khó khăn cho cả doanh nghiệp 
và cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện. 

Vậy nên chúng tôi đang đề xuất bổ sung các trường hợp được thẩm định 
nhanh, xác thực giấy tờ pháp lý dựa trên đánh giá rủi ro thay vì phải xác 
thực 100%, không yêu cầu giấy chứng nhận sản phẩm dược phải có thông 
tin quá chi tiết không cần thiết, đơn giản hóa mẫu đơn đăng ký gia hạn… 

Cùng với những sửa đổi trước mắt ấy, chúng tôi mở chiến dịch cao điểm xử 
lý hồ sơ gia hạn, theo hướng giấy ĐKLH nào hết hạn trước thì tập trung xét 
trước, sau đó mới ưu tiên đơn vị nộp hồ sơ trước. Hiện các hồ sơ hết hạn 
trước 30-4 đang được tập trung xử lý từ nay đến 10-5. Tiếp theo là các hồ 
sơ hết hạn trước 30-6 thì tập trung giải quyết xong trước 11-6. 

.Chiến dịch cao điểm thì vẫn phải theo quy định cũ, vẫn còn nhiều thủ công, 
vậy liệu có giải quyết triệt để việc tồn đọng hồ sơ gia hạn ĐKLH? 

+ Ngoài việc tập trung triển khai chiến dịch để giải quyết các hồ sơ gia hạn 
ĐKLH, Bộ Y tế cũng tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn 
Nghị quyết 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc 
biệt trong giai đoạn phòng, chống COVID-19 này. 

Theo đó, sẽ có một điều khoản cho phép Bộ Y tế công bố danh sách các 
giấy ĐKLH hết hiệu lực trong năm nay thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết 
ngày 31-12-2022. Như thế, sẽ giúp giải quyết các vướng mắc tạm thời của 
các thuốc mà giấy ĐKLH hết hạn. Đồng thời từ nay tới cuối năm sẽ có thời 
gian để sửa đổi các quy định liên quan, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, điều 



kiện để sau đó có thể gia hạn tự động giấy ĐLKH tới 5 năm theo hướng quy 
định của Luật Dược sửa đổi, đảm bảo nhanh, gọn và khoa học hơn. 

. Xin cảm ơn ông! 

NGHĨA NHÂN – NHƯ LOAN 

Nguồn: https://plo.vn/bo-y-te-mo-chien-dich-giai-cuu-giay-dang-ky-luu-
hanh-thuoc-sap-het-han-post677017.html 

 

4. Đề xuất quy định mới về quản lý hoạt động kinh 
doanh đa cấp 
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp. 

 

Theo đó, Dự thảo bổ sung: Quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức bán hàng 
đa cấp cho người đại diện tại địa phương với 2 phương án: 

Phương án 1 (Cục tổ chức và xác nhận kiến thức pháp luật cho người đại 
diện tại địa phương): Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức đợt 
kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương. 

Phương án 2 (Cục và Sở Công Thương có thẩm quyền tổ chức và xác nhận 
kiến thức pháp luật cho người đại diện tại địa phương): Cục Cạnh tranh và 
Bảo vệ người tiêu dùng và Sở Công Thương tổ chức đợt kiểm tra kiến thức 
cho người đại diện tại địa phương. 

Quy trình gồm các bước như sau: Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ 
đăng ký kiểm tra xác nhận kiến thức cho người đại diện tại địa phương theo 
quy định; lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra và thông 
báo bằng văn bản tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc tổ 



chức đợt kiểm tra trong trường hợp Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tổ chức kỳ kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra; tổ chức 
kiểm tra; đánh giá kết quả kiểm tra; thông báo kết quả kiểm tra và cấp xác 
nhận. 

Đồng thời, Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: Hình thức kiểm tra và 
đánh giá kết quả kiểm tra. 

Theo đó, bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho 
người đại diện tại địa phương được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc 
trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút. 

Điểm kiểm tra được chấm theo thang điểm 100, yêu cầu cụ thể như sau: 

Đối với bài kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, bài thi dưới 80 
điểm (thay mức 90 điểm hiện hành) đối với hình thức thi trắc nghiệm và dưới 
65 điểm (thay mức 75 điểm hiện nay) đối với hình thức thi tự luận là không 
đạt yêu cầu. 

Đối với bài kiểm tra kiến thức cho người đại diện tại địa phương, bài thi dưới 
70 điểm đối với hình thức thi trắc nghiệm và dưới 50 điểm đối với hình thức 
thi tự luận là không đạt yêu cầu. 

Lan Phương 

Nguồn: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/de-xuat-quy-dinh-moi-ve-quan-
ly-hoat-dong-kinh-doanh-da-cap-88252.htm 

 
5. Chỉ rõ, xử lý nghiêm bộ phận 'rải đinh' doanh nghiệp 
Thực hiện Nghị quyết số 1252/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện 
dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, thời gian qua, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát, tổng hợp báo cáo Phó Thủ 
tướng thường trực Phạm Bình Minh, Tổ trưởng tổ công tác về các khó khăn, 
vướng mắc trong việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. 

Trên cơ sở đó, ngày 18/4/2022 Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính 
phủ về rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án 
đầu tư đã có Văn bản số 2541/CV-TCT về việc hướng dẫn một số nội dung 
về triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật 
gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong văn bản này 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra hướng dẫn nội dung về triển khai, thực 
hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Có thể thấy trong những năm qua, Chính phủ cùng các bộ, ngành không 
ngừng nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc phát sinh 



trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư. Việc Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021, thành lập Tổ công tác 
đặc biệt của Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc 
đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương được người 
dân đồng tình ủng hộ. Sức nóng, sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương đã 
lan tỏa đến các địa phương, những nút thắt tại các dự án đầu tư đã dần 
được tháo gỡ. 

Thế nhưng tại một số địa phương vẫn còn có những câu chuyện buồn khi 
“trên bảo dưới không nghe”, cách làm việc tùy tiện, mỗi địa phương một cơ 
chế, gây khó khăn cho doanh nghiệp bằng những “giấy phép con”… 

Câu chuyện của anh Lê Xuân Nam - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thao Đô 
(Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra cách đây chưa lâu là một ví dụ. Chuyện là 
vào tháng 7/2020, sau thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu, Công ty anh quyết 
định bỏ ra 3,9 tỷ đồng đầu tư làm mỏ và đấu giá quyền khai thác mỏ đất rộng 
6,4ha ở xóm Nghi Văn, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

Sau khi hoàn thành hàng loạt thủ tục từ khảo sát, lấy ý kiến, đưa ra tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân bàn thảo rồi đấu giá, nhà đầu tư mới được 
cấp quyền thăm dò mỏ. Tuy nhiên, để được khai thác mỏ, nhà đầu tư phải 
xin lại một “giấy phép con” gọi là Chủ trương đầu tư. 

Sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh, UBND tỉnh Nghệ An mới 
có văn bản về việc thống nhất chủ trương để các doanh nghiệp đã trúng đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản sẽ không phải làm thủ tục xin cấp Quyết 
định chủ trương đầu tư. 

Những câu chuyện như trên đã diễn ra tại không ít địa phương, đẩy nhiều 
doanh nghiệp vào cảnh khốn đốn theo kiểu chờ được vạ thì má đã sưng. 

"Trên bảo dưới không nghe", hay "trên trải thảm dưới rải đinh"… là những 
cụm từ được lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhắc đến nhiều lần trong thời gian 
qua khi nói về việc một số doanh nghiệp bị chính quyền địa phương gây khó 
bằng những giấy phép con khi thực hiện dự án. 

Đây chính là “căn bệnh” gây nhiều tác hại, là rào cản cho sự phát triển của 
xã hội, thậm chí có thể làm méo mó những chủ trương, chính sách đúng đắn 
của Đảng, Nhà nước nếu chúng ta không có giải pháp ngăn chặn kịp thời. 
Thế nhưng vẫn có những cá nhân, tổ chức vì năng lực yếu kém, tư lợi cá 
nhân, hay sợ trách nhiệm mà để xảy ra tình trạng trên. 

Liên quan đến vấn đề này đã có không ít cán bộ bị xử lý, kỷ luật. Tuy nhiên, 
để khắc phục triệt để tình trạng này, điều cần thiết nhất phải từ công tác cán 
bộ. Đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở đến Trung ương phải luôn bám sát vào 
nhiệm vụ được giao. Các cơ quan chức năng cần có cơ chế giám sát chặt 
chẽ để đôn đốc nhắc nhở cấp dưới thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao; 



mạnh dạn loại bỏ những cán bộ yếu kém về đạo đức và năng lực chuyên 
môn. 

Các địa phương cần phải làm thế nào để chỉ ra đích danh, đúng địa chỉ, nhất 
là bộ phận nào “rải đinh” doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, xử lý nghiêm và kiên 
quyết những tổ chức và cán bộ, công chức sách nhiễu doanh nghiệp bằng 
những giấy phép con, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Đăng Khoa 

Nguồn: https://congthuong.vn/chi-ro-xu-ly-nghiem-bo-phan-rai-dinh-doanh-
nghiep-175968.html 

 
6.  Quảng Ninh hay tỉnh nào lên ngôi tại PCI 2021; Bạc 
Liêu, Kiên Giang còn cuối bảng? 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ công Công 
bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021 vào ngày 27/4 tại 
Hà Nội. 

Cùng với báo cáo phân tích những chuyển động của môi trường kinh doanh 
Việt Nam năm 2021, xếp hạng các tỉnh, thành phố trên bảng xếp hạng PCI 
là nội dung được chờ đợi. 

Trong bảng xếp hạng PCI 2020, công bố cách đây 1 năm, Quảng Ninh lần 
thứ 4 liên tiếp ở ngôi vị số 1. Trong Top 3 địa phương đứng đầu, còn có 
Đồng Tháp và Long An. 

 

Quảng Ninh đang nắm giữ ngôi vị số 1 PCI 2020 



Đứng cuối bảng PCI 2020 là Bạc Liêu, Kiên Giang, Hà Giang, Đắc Nông, 
Bắc Kạn. 

Ngay tại lễ công bố PCI 2020, thứ hạng của các địa phương nhóm đầu cũng 
đã được các chuyên gia VCCI cảnh báo là “đang chịu nhiều áp lực”.  Vì 
khoảng cách khoảng cách điểm số PCI của các tỉnh cao nhất và thấp nhất 
ngày càng thu hẹp. 

Nguyên nhân được phân tích một phần do tác động của dịch bệnh Covid-19 
trong năm 2019 - thời điểm thực hiện khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp, 
nhưng cũng cho thấy dấu hiệu chững lại trong nỗ lực cải cách của nhiều 
chính quyền địa phương nhóm trên trong khi các địa phương nhóm dưới có 
sự bứt phá đáng kể. 

Đáng nói là trong phân tích các chỉ số thành phần PCI 2020, thành tựu cải 
cách của các địa phương đứng đầu vẫn dừng ở những lĩnh vực dễ làm, như 
cải cách thủ tục hành chính, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính giảm 
mạnh, cán bộ nhà nước làm việc hiệu quả hơn, thân thiện hơn. 

Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp chưa thấy an tâm với những tồn tại lớn 
vẫn nằm ở hiệu lực thực thi ở cấp sở, ngành và tính minh bạch. Tỷ lệ doanh 
nghiệp khó tiếp cận thông tin quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công, 
hay phải có quan hệ với cơ quan chính quyền để có thông tin về địa phương 
ở mức cao, trên 50% trong số hơn 10.000 doanh nghiệp tham gia điều tra. 

Về bản chất, PCI là thước đo sự hài lòng của doanh nghiệp với sự vận hành, 
chất lượng hành động của chính quyền địa phương. Những điểm chưa đạt 
được của nhiều chính quyền địa phương trong góc nhìn của doanh nghiệp 
sẽ không chỉ quyết định thứ hạng của các địa phương trên bảng xếp hạng 
PCI mà còn đóng vai trò quan trọng trong các quyết định đầu tư, kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

Báo cáo PCI 2021 là ấn phẩm thường niên năm thứ 17 liên tiếp do VCCI xây 
dựng và phát triển với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) nhằm đánh giá môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh 
tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. 

Cùng với kết quả chỉ số xếp hạng các tỉnh, thành phố thường niên, báo cáo 
phân tích những chuyển động của môi trường kinh doanh Việt Nam năm 
2021, các lĩnh vực cải thiện và những kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp 
đối với chính quyền các cấp nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi 
hơn.   

Theo VCCI, Báo cáo PCI 2021 năm nay dành một chương riêng để phân 
tích về tác động của đại dịch COVID-19 trong năm thứ hai đối với hoạt động 
doanh nghiệp và đánh giá triển vọng phục hồi trong bối cảnh bình thường 
mới của Việt Nam trong thời gian tới. 



Nguồn: https://baodautu.vn/quang-ninh-hay-tinh-nao-len-ngoi-tai-pci-2021-
bac-lieu-kien-giang-con-cuoi-bang-d164590.html 

 

7. TPHCM: Hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ 

TPHCM đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ. Từ mức tăng 
trưởng âm sâu (-24,97% và -11,64%) ở 2 quý cuối năm 2021, đến quý 1-
2022 TPHCM đã tăng trưởng đạt 1,88%, cao hơn kỳ vọng và dự báo 
trước đó. Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với ông Đào Minh Chánh, 
Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM, về các giải pháp hỗ trợ để phát huy 
hơn nữa đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội của thành phố.  

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Đào Minh Chánh 

Phóng viên: Cộng đồng doanh nghiệp đã trải qua thời gian dài rất khó khăn 
do dịch bệnh, TPHCM xác định sẽ hỗ trợ ra sao trong thời gian tới? 

Ông ĐÀO MINH CHÁNH: Nhận thức rõ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp 
trong đời sống kinh tế - xã hội, suốt thời gian qua thành phố luôn tập trung 
hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đầu tư hiệu quả. 
Theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 
2022-2025 (được UBND TPHCM ban hành tháng 1), năm 2022 thành phố 
tập trung khắc phục các hệ lụy, khôi phục đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung 
ứng, giúp những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường, 
phục hồi sản xuất - kinh doanh... 

Mục tiêu giai đoạn này là từng bước khôi phục sản xuất tiến tới lấy lại được 
nhịp độ sản xuất trước khi dịch bùng phát tại thành phố. Đây không phải 
mục tiêu đơn giản dễ đạt được. Thực hiện chủ đề năm 2022, Sở KH-ĐT 
TPHCM xác định tầm quan trọng của việc cải cách thủ tục hành chính, thay 
đổi cách thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin để giúp việc giải quyết 



thủ tục hành chính về đầu tư được nhanh chóng, thuận lợi; nâng cao chất 
lượng hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm đảm bảo vừa chống dịch vừa phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Cải cách hành chính là một trong những nội dung trọng tâm để hỗ trợ doanh 
nghiệp, trong năm 2022, sở sẽ chú trọng vấn đề này như thế nào? 

Xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, năm 2022, 
Sở KH-ĐT tập trung tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư tại thành 
phố, chú trọng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong 
lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư cũng như giảm thiểu chi phí 
cho doanh nghiệp. 

Sở KH-ĐT cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời tăng cường các kênh hướng dẫn 
thủ tục; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, kiến nghị của doanh nghiệp: đầu tư thêm 
một đầu số tổng đài qua ứng dụng Viber, Zalo bên cạnh các kênh điện thoại 
cố định, email, cổng thông tin doanh nghiệp. Các kênh này hỗ trợ doanh 
nghiệp hỏi đáp thủ tục hành chính, tiến độ giải quyết hồ sơ đầu tư, đăng ký 
kinh doanh. 

Cùng với đó là nâng cấp Chương trình phục vụ doanh nghiệp soạn hồ sơ 
đăng ký kinh doanh tại nhà nhằm cung cấp, hỗ trợ cho doanh nghiệp công 
cụ soạn thảo hồ sơ nhanh chóng, tiện lợi và phù hợp với các quy định mới 
của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Để đảm bảo việc cải thiện môi trường đầu tư, sở tiếp tục thực hiện đúng 
cam kết giữa UBND TPHCM và VCCI về rút ngắn 30% thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính về đầu tư. Hoạt động xúc tiến đầu tư năm nay cũng sẽ 
đổi mới hơn so với các năm trước. Đó là đi vào từng vấn đề cụ thể với từng 
nhà đầu tư cụ thể, thay đổi cách thức tổ chức để thích ứng linh hoạt trong 
tình hình dịch bệnh.  

Căn cứ nhu cầu thực tế, sở sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại 
đầu tư TPHCM (ITPC) gặp gỡ định kỳ để tháo gỡ khó khăn cho các hiệp hội. 
Năm nay, chúng tôi sẽ tập trung các vấn đề: nhà đầu tư cần hỗ trợ gì để mở 
rộng sản xuất - kinh doanh, sự hỗ trợ của các cơ quan chính quyền thành 
phố trong hoạt động nối kết đầu tư, mở rộng sang các tỉnh thành khác, thực 
hiện định hướng liên kết vùng trong hoạt động đầu tư. 

Tuy nhiên, thực tế vẫn có doanh nghiệp cho biết khi gặp khó khăn không 
biết phải tìm sự giúp đỡ ở đâu. Nguyên do của tình trạng này từ đâu và giải 
pháp khắc phục ra sao?  

Qua lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân từ nhiều kênh, chúng tôi 
nhận thấy, việc nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp là vấn đề rất cấp 
thiết hiện nay. Hiện trang web của TPHCM đã tích hợp thông tin từ khoảng 
30 sở ngành nhưng từng trang vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu doanh 



nghiệp. Thực tế đặt ra yêu cầu phải tạo cổng thông tin duy nhất để doanh 
nghiệp dễ dàng truy cập, liên hệ với mạng lưới tư vấn. Đó là giải pháp đầu 
tiên, cần thiết nhất hiện nay.  

Bên cạnh đó là quy chế phối hợp giữa các sở ngành trong giải quyết khó 
khăn cho doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng 
ban Chỉ đạo cải cách hành chính TPHCM, Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở Xây 
dựng phải phối hợp để giải quyết dự án đầu tư. Sở KH-ĐT phối hợp với Cục 
Thuế TPHCM về thông tin doanh nghiệp, pháp lý doanh nghiệp, hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp để doanh nghiệp và các đối tác có thể tìm hiểu 
thông tin. Đây cũng là một nội dung quan trọng của công tác cải cách hành 
chính thành phố trong năm nay. 

Hiện 98% doanh nghiệp TPHCM là doanh nghiệp nhỏ và vừa, rất cần được 
hỗ trợ. Tới đây sở sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ cụ thể gì?  

Sở KH-ĐT đang hoàn thiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuẩn 
bị trình UBND TPHCM ban hành. Đề án tập trung cải cách hành chính để hỗ 
trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin. Đồng thời hỗ trợ thông tin ban đầu hỗ 
trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, như tín dụng, thuế, kế toán, mặt bằng sản 
xuất - kinh doanh, công nghệ, thị trường… Đề án cũng hỗ trợ hộ kinh doanh 
chuyển đổi thành doanh nghiệp, cụ thể là những vướng mắc về thuế, kế 
toán… Bên cạnh đó là nội dung chính sách về nguồn nhân lực, giúp doanh 
nghiệp mở rộng thị trường nước ngoài và thị trường các tỉnh thành. 

Một địa chỉ hữu ích để doanh nghiệp tham khảo thêm thông tin là website 
của ITPC http://itpc.hochiminhcity.gov.vn/home. Tại đây, với hệ thống 
đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố, các thắc mắc của 
doanh nghiệp sẽ được các sở ngành liên quan trả lời. Website này cũng 
cung cấp nhiều thông tin tiếp cận thị trường. Khi tham gia nhóm kết nối 
của ITPC, doanh nghiệp sẽ nhận được các thông tin về hội nghị đối thoại, 
chính sách quy định mới… 

MAI HOA thực hiện 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/tphcm-ho-tro-de-doanh-nghiep-phuc-hoi-
manh-me-808751.html 

 

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền cải 
cách hành chính 
UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đa 
dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) 



hiện nay, trong đó, chú ý đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong tuyên truyền.  

  

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND 
huyện Đức Trọng 

  

Việc thúc đẩy tuyên truyền CCHC nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các ngành, các cấp; của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) 
và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC Nhà 
nước nói chung và công tác CCHC của tỉnh Lâm Đồng nói riêng; tạo chuyển 
biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm 
phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là không gây phiền hà, 
sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của đội ngũ 
CBCCVC các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Cùng đó, việc đẩy mạnh truyền thông về CCHC cũng góp phần không nhỏ 
tăng cường sự hiểu biết và tiếp cận thông tin của người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp về công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thúc 
đẩy người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện 
TTHC; giám sát các cơ quan hành chính Nhà nước cùng đội ngũ CBCCVC 
trong quá trình thực thi công vụ. 

• NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM 

Với CBCCVC, trong năm 2022 này, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, 
phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 
tác CCHC và những kết quả nổi bật trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. 
Trong tuyên truyền cần xác định tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác 



động của CCHC đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao; vai trò, trách nhiệm 
của người đứng đầu đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu cần lồng ghép kết quả xếp hạng các chỉ số của tỉnh 
như Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số đo lường sự hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)..., từ đó xác định trách nhiệm của 
các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện; đồng thời, có hình thức phổ 
biến rộng rãi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu và đánh giá một 
cách khách quan những nội dung tỉnh đã thực hiện tốt.  

Các ngành, các cấp cũng cần thường xuyên phổ biến các quy định về quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của CBCCVC trong thực thi công vụ, gắn 
với kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến 
người dân, tổ chức; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ 
phục vụ Nhân dân; gắn việc triển khai thực hiện công tác CCHC với công 
tác thi đua - khen thưởng hàng năm. 

Cần chú ý biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, 
các mô hình, giải pháp, sáng kiến trong thực hiện CCHC cũng như phản ánh 
những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và trong 
thực thi công vụ của CBCC,VC. 

Về hình thức tuyên truyền đối với CBCCVC, có thể triển khai qua các hội 
nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo, phát hành các tài liệu tuyên truyền về 
CCHC hàng năm; lồng ghép nội dung CCHC vào các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC các cấp; thông qua các lớp quản lý Nhà 
nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng các chức danh công 
chức cấp xã, tuyển dụng công chức, cuộc thi tìm hiểu về CCHC.  

Tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần chú ý đưa tin về CCHC trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin của các cơ quan, đơn 
vị; trên hệ thống thông tin cơ sở. Các hình thức tuyên truyền cần lựa chọn 
phù hợp với từng đơn vị, địa phương nhất là trong thời gian phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19... 

• HƯỚNG ĐẾN PHỤC VỤ DÂN 

UBND tỉnh cũng yêu cầu cần tiếp tục tuyên truyền những nội dung, chủ 
trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người dân, 
doanh nghiệp, các tổ chức; cần công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải 
quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố. 

Các ngành, các cấp cũng cần tiếp tục khuyến khích người dân, tổ chức 
doanh nghiệp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình 
nhằm góp phần hạn chế việc ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay. Đặc biệt, 
trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số cần chú ý ứng dụng 



công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình, 
qua hệ thống một cửa hiện đại, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thanh toán phí lệ phí, thực hiện nghĩa vụ 
tài chính khi giải quyết TTHC, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; 
tra cứu thông tin hồ sơ bằng tin nhắn SMS hay sử dụng chức năng quyét 
mã QR trên thẻ căn cước công dân để kiểm tra thông tin công dân trong quá 
trình thực hiện các TTHC… Đồng thời, cần chú ý rà soát thông tin và trả lời 
các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức qua hộp thư góp ý hay qua 
số điện thoại “đường dây nóng” về CCHC trên hệ thống tiếp nhận của đơn 
vị.  

Bên cạnh đó, cần niêm yết công khai, rõ ràng các quy trình giải quyết TTHC 
tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử đúng quy định, thuận tiện 
trong việc tra cứu; nội dung các TTHC được công khai đầy đủ và đảm bảo 
đúng quy định pháp luật hiện hành; thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC... 

Đặc biệt, các ngành, các cấp cần chú ý đổi mới, đa dạng hóa các hình thức 
truyền thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền, có 
thể lồng ghép đăng tải thông tin CCHC trên nền tảng mạng xã hội như 
Facebook, Youtube, Zalo... để thông tin đến với người dân rộng rãi hơn. 

VIẾT TRỌNG 

 

Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202204/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-
trong-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-3113080/ 

 

9. TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 

88 thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trong ngày tại TP.HCM 
được kỳ vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách 
hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân. 

Xử lý nhanh chóng 

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký quyết định ban hành kế 
hoạch tổ chức tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) ngay trong ngày”. Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ trong công tác cải cách hành chính của TP trong năm 2022, nâng cao 
trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN). 

Giải quyết hồ sơ hành chính là nhu cầu thường xuyên của người dân, doanh 
nghiệp, nên đừng làm theo kiểu phong trào, theo đợt cao điểm. 

Chuyên gia cải cách hành chính Diệp Văn Sơn 



TP.HCM cũng đặt ra yêu cầu nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước; hỗ trợ, xử lý 
nhanh chóng, kịp thời các thủ tục liên quan đến người dân và DN, tạo môi 
trường thông thoáng thu hút đầu tư. 

 

Người dân chờ làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa khu vực 
3, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: SỸ ĐÔNG 

Theo kế hoạch, có 73 bộ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trong ngày ở 
khối các sở, ban, ngành; 10 thủ tục khối quận, huyện và 5 thủ tục khối 
phường, xã, thị trấn (tổng cộng 88 bộ TTHC). Trường hợp hồ sơ tiếp nhận 
sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm 
việc tiếp theo. 

TP.HCM khuyến khích các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện mô hình tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và đa dạng hóa các 
hình thức trả kết quả khác. Sở Nội vụ TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử 
lý ngay và nghiêm, điển hình các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức 
gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân và DN. 

Cam kết từ cơ sở 

Ngày 24.4, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo nhiều địa phương cho biết 
một số thủ tục trong danh mục tháng hành động của TP.HCM được thực 
hiện từ nhiều năm nay nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. 

Ông Đỗ Đăng Ái, Phó chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận, cho biết các thủ tục như 
thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 
hộ kinh doanh, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo quy định là 3 ngày, 
nhưng Phòng Tài chính - kế hoạch của quận đã chủ động giải quyết ngay 
trong ngày. “Hưởng ứng tháng cao điểm cải cách hành chính của TP, quận 
sẽ cố gắng hoàn tất trong một buổi, tầm 4 giờ làm việc”, ông Ái nói. 



Còn ở cấp phường, ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND P.6 (Q.Gò Vấp), 
cũng cho biết các thủ tục như: cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối 
với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh), cấp bản sao 
trích lục hộ tịch, chứng thực chữ ký, đăng ký khai tử đều được phường giải 
quyết trong ngày từ nhiều năm trước. Theo quy định, thủ tục xác nhận tình 
trạng hôn nhân trong 3 ngày, thì phường làm trong một ngày. Cấp bản sao 
trích lục hộ tịch, sao y, chứng thực thì thường trong một buổi, thậm chí có 
thể trong vòng 1 giờ, người dân có thể ngồi chờ và lấy ngay. 

“Việc này xuất phát từ nhu cầu của người dân, khi giao dịch mua bán đất 
đai, tài sản thì muốn có xác nhận nhanh để làm thủ tục công chứng chứ ít 
khi chờ 3 ngày, lỡ công việc”, ông An nói và cho biết thời điểm tính thời gian 
giải quyết thủ tục từ lúc nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu thiếu thì công chức 
phường sẽ hướng dẫn bổ sung. 

Ông An cũng cho biết thêm, nếu người dân làm thủ tục qua cổng dịch vụ 
công trực tuyến thì chỉ cần ra phường một lần, tuy nhiên số lượng hồ sơ trực 
tuyến chưa cao như kỳ vọng, như hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ 
chiếm khoảng 20%. Ông hy vọng trong tương lai, khi chữ ký số của từng cá 
nhân được đăng ký, cùng với căn cước công dân gắn chip thì việc giải quyết 
thủ tục trực tuyến sẽ thuận tiện hơn, bớt thời gian đi lại của người dân, và 
công chức không phải xác nhận qua điện thoại. 

Ở cấp sở, Giám đốc Sở Du lịch TP Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết 4 thủ tục: 
cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; thu hồi giấy 
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp DN giải thể, phá 
sản được Sở đăng ký giải quyết trong ngày, kể từ 15.5 - 15.6. Năm 2021, 
Sở Du lịch đã tham mưu rút ngắn 100% (26/26) thủ tục hành chính với thời 
gian rút ngắn trung bình từ 10 - 50%. 



 

Bà Hoa cũng cam kết năm nay tiếp tục rút ngắn thêm thời gian giải quyết để 
giúp các DN nhanh chóng gia nhập thị trường, đưa ngành du lịch TP.HCM 
phục hồi và bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Trong khi đó, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH lo ngại thủ tục cấp lại và gia hạn giấy 
phép lao động cho người nước ngoài được yêu cầu giải quyết trong ngày 
sẽ tương đối khó, do phải xác nhận lại giấy tờ pháp lý. Đơn cử như người 
nước ngoài tốt nghiệp đại học và được cơ quan lãnh sự hợp thức hóa bằng 
văn bản, khi gia hạn giấy phép lao động thì phải xác nhận lại văn bản đó có 
còn hiệu lực hay không từ cơ quan lãnh sự. Do vậy, thời gian giải quyết hồ 
sơ sẽ lâu hơn, khó có thể làm trong ngày. 

Tất cả hồ sơ trễ hẹn phải gửi thư xin lỗi 



Tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 hồi tháng 
2.2022, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá thời gian qua, việc 
vận hành các mô hình, quy trình hoạt động, cơ sở dữ liệu hạ tầng, quy chế 
trên nền tảng số còn gặp nhiều khó khăn. Sự liên thông, kết nối dữ liệu để 
khai thác còn rời rạc, các quy trình, quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC 
cho người dân còn hạn chế, bất cập. Ngoài ra, một bộ phận cán bộ, công 
chức, cơ quan còn e ngại trách nhiệm trong tham mưu xử lý công việc làm 
ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng. 

Do đó, ông Mãi yêu cầu tập trung các nhiệm vụ trong cải cách TTHC để phục 
vụ người dân tốt hơn, trong đó 100% phản ánh, kiến nghị của người dân, 
DN phải được giải quyết đúng hẹn, phản hồi kịp thời, khắc phục tình trạng 
hồ sơ trễ hẹn, tất cả hồ sơ trễ hẹn phải gửi thư xin lỗi. Đồng thời, cần có giải 
pháp khuyến khích và tạo thói quen cho người dân sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... 

Sau cao điểm nên làm thường xuyên 

Chuyên gia cải cách hành chính Diệp Văn Sơn đánh giá TP.HCM tiên phong 
với nhiều sáng kiến cải cách hành chính, từ một cửa một dấu, một cửa liên 
thông, ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 
(nộp hồ sơ qua mạng, nhận kết quả tại nhà), rồi giải quyết hồ sơ trong ngày. 
Dù việc đưa càng nhiều hồ sơ giải quyết trong ngày sẽ mang lại thuận tiện 
cho người dân, nhưng vì thủ tục có mức độ phức tạp khác nhau nên không 
thể tham vọng giải quyết toàn bộ hồ sơ trong ngày được. 

Chuyên gia này nhận định điều quan trọng là duy trì được sáng kiến đó và 
tu bổ thêm để làm cho tốt hơn. Ban đầu làm cái đơn giản trước, sau đó mở 
rộng ra nhiều thủ tục khác phức tạp hơn, không nhất thiết phải làm trong một 
ngày, mà có thể kéo giảm từ 10 ngày còn 2 - 3 ngày thì người dân, DN cũng 
ủng hộ. 

“Giải quyết hồ sơ hành chính là nhu cầu thường xuyên của người dân, DN, 
nên đừng làm theo kiểu phong trào, theo đợt cao điểm. Không lẽ nhu cầu 
phát sinh trong tháng không phải cao điểm thì không làm”, ông Sơn nói. 

Đưa thêm 403 thủ tục xử lý trực tuyến 

Tính đến cuối năm 2021, TP.HCM đã đưa 805/1.746 TTHC giải quyết qua 
cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, là một trong những địa 
phương đi đầu cả nước về lĩnh vực này. Năm 2022, TP.HCM đặt mục tiêu 
đưa thêm 403 thủ tục giải quyết trực tuyến, trong đó nhiều nhất là khối sở 
ngành với 322 thủ tục, quận huyện có 50 thủ tục và phường xã có 31 thủ 
tục. 

Một thành viên của Ban chỉ đạo cải cách hành chính TP.HCM cho biết, các 
năm trước TP.HCM tập trung cải cách theo chiều sâu, và từ nền tảng chiều 
sâu đó, trong năm 2022 sẽ chuyển sang chiều rộng để mang lại sự tiện lợi 



cho nhiều người dân và DN hơn. Các đơn vị cũng đang nghiên cứu các giải 
pháp kỹ thuật về công nghệ, chữ ký số, thanh toán điện tử để người dân có 
thể ngồi ở nhà sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thay vì phải đến trực tiếp 
các cơ quan hành chính. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/tp-hcm-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-trong-
ngay-post1451959.html 

 

10. Sơn La đẩy mạnh khai báo lưu trú qua dịch vụ công 
trực tuyến 
Góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý dân cư, cũng như kiểm tra 
đánh giá hiệu quả trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân, 
thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La 
thời gian qua đã tích cực triển khai có hiệu quả thực hiện đăng ký cư trú trên 
cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). 

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng 
dịch vụ này nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân; tăng tính 
công khai, minh mạch của thủ tục hành chính. 

Từ nhiều tháng nay, anh Nguyễn Đăng Nam, quản lý khách sạn Cosy – trú 
tại phường Chiềng Lề (TP Sơn La) không phải đến Công an phường để khai 
báo lưu trú hàng ngày của khách đến thuê phòng với cơ quan chức năng 
nữa. Việc thông báo lưu trú của khách được anh thực hiện ngay trên chiếc 
điện thoại di động và máy tính của Khách sạn có kết nối internet trên hệ 
thống cổng DVCTT. 

 

Công an Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các Nhà nghỉ, khách 
sạn khai báo trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. 



Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Đăng Nam cho biết: Thời gian gần đây khách 
sạn chúng tôi đã được các anh Công an hướng dẫn khai báo lưu trú cho 
khách trên Cổng dịch vụ công quốc gia; chúng tôi thấy rằng là việc khai báo 
lưu trú này trên Cổng dịch vụ công này cũng tiết kiệm được thời gian cho 
em đỡ phải khai báo trên Phường; tiết kiệm rất nhiều cho tôi về công sức đi 
lại, tiện ích kho khách khi khai báo lưu trú tại khách sạn. 

Để việc cung cấp trên hệ thống cổng DVCTT về cư trú thuận lợi, đem lại 
hiệu quả cao, thời gian qua, Công an tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch, tổ 
chức triển khai thực hiện đến 100% đơn vị Công an cấp huyện, cấp xã; tập 
trung đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình xử lý hồ sơ cho đội ngũ cán 
bộ Công an cấp xã. Công an cấp xã chủ động hướng dẫn công dân đăng ký 
tài khoản và thực hiện các thao tác đăng ký cư trú online đối với trường hợp 
công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an. Đẩy mạnh 
tuyên truyền để nhân dân hiểu những thuận lợi, tiện ích đăng ký trực tuyến. 

Theo Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về 
TTXH: Thời gian qua liên quan đến việc khai báo lưu trú trên cổng DVCTT 
Công an tỉnh cũng đã triển khai rộng rãi đến Công an cấp xã và người dân, 
để khi người dân và Công an xã khi khai báo lưu trú trên dịch vụ công trực 
tuyến bằng nền tảng Internet sẽ thuận tiện hơn, phục vụ cho quản lý đối 
tượng lưu trú. 

 

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Sơn La và Công an phường 
Chiềng Lề hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo cư trú trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Có 5 bước để đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công quản lý cư trú, bước 1 
truy cập vào cổng dịch vụ công quản lý cư trú theo đường link có sẵn, bước 
2 tiến hành đăng nhập bằng tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia, bước 3 



chọn dịch vụ công mà công dân muốn, bao gồm thường trú, tạm trú, tạm 
vắng hoặc khai báo lưu trú, bước 4 điển đầy đủ thông tin hồ sơ đăng ký của 
mình lưu ý các trường thông tin đánh dấu sao là trường bắt buộc không 
được bỏ qua, bước 5 là bước hoàn thành, công dân ấn ghi và gửi hồ sơ là 
hoàn thiện thủ tục. 

Đại úy Trần Văn Hưng, Công an phường Chiềng Lề, TP Sơn La chia sẻ: thời 
gian qua Công an phường đã tiến hành tuyên truyền trên các trang của Công 
an phường, Công an thành phố và phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về 
TTXH của Công an thành phố. Trực tiếp là lực lượng Cảnh sát khu vực 
xuống hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong 
quá trình thực hiện có một số thuận lợi là các cơ sở lưu trú khai báo lưu trú 
một cách thuận tiện, tiết kiệm được thời gian. Tuy nhiên khi thực hiện cũng 
vấp phải một số khó khăn khi đây là dịch vụ mới, các cơ sở lưu trú mới lần 
đầu tiếp cận nên khó khăn trong công tác triển khai, Công an phường đã 
xuống hướng dẫn thêm để cơ sở tiếp cận thuận lợi hơn. Đối với khách lưu 
trú thì khách đến nghỉ thì thiếu CCCD, thì đối các trường hợp này Công an 
phường yêu cầu cung cấp thêm các trường thông tin. 

Theo số liệu thống kê từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công 
an tỉnh Sơn La, tính từ 1/1/2022 đến nay, tổng số hồ sơ do cơ quan Công 
an tiếp nhận qua Cổng DVCTT là 12034, trong đó hồ sơ đăng ký thường trú 
là 1064 hồ sơ; hồ sơ đăng ký tạm trú là 786 hồ sơ; hồ sơ khai báo tạm vắng 
01 hồ sơ; hồ sơ thông báo lưu trú là 10183 hồ sơ (đạt 100% hồ sơ phát 
sinh). 

Thượng tá Tâm cho biết thêm: Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng, chính quyền các cấp tuyên truyền, tiếp nhận, hướng dẫn 
và giải đáp vướng mắc của công dân trong thực hiện các thủ tục đăng ký cư 
trú, dữ liệu dân cư, căn cước công dân. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh 
việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký cư trú, từng bước nâng cao 
hiệu quả, chất lượng cung cấp DVCTT về cư trú trên địa bàn. 

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến về quản lý cư trú là một 
trong những biện pháp góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính của 
lực lượng Công an tỉnh Sơn La, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử 
dụng, tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời đảm bảo tính liên thông, công 
khai minh bạch thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. 

C.Thiên - Tr.Hiếu 

Nguồn: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/son-la-day-manh-khai-bao-
luu-tru-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-i651404/ 

 



11. Bắc Ninh đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp FDI năm 2022 
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan khẳng định: tỉnh Bắc Ninh luôn đồng 
hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp là thành công của 
tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh. 

Ngày 23/4, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến với doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm 2022 với chủ đề “Cùng 
khát vọng, đồng hành và phát triển”. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan nhấn 
mạnh, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh 
hưởng sâu rộng tới mọi mặt đời sống xã hội, Bắc Ninh đã kịp thời triển khai 
đồng bộ các giải pháp, chuyển động nhanh, biến áp lực thành động lực; 
đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” 
với nhiều sáng tạo chưa từng có tiền lệ. 

Đồng thời tổ chức đối thoại, thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh 
nghiệp 3 nhất, Tổ hỗ trợ nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài, kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp duy trì và phát triển 
các hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi liên 
kết sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đồng thời triển khai nhanh công tác tiêm 
phòng vắc xin COVID-19 cho nhân dân và công nhân trong các khu công 
nghiệp. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc hội nghị. 

“Tỉnh Bắc Ninh và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã luôn đoàn kết, gắn 
bó chặt chẽ, chia sẻ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với phương 



châm Bắc Ninh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh 
nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn 
của tỉnh. Đây đã trở thành thương hiệu, nét văn hóa của các cấp chính 
quyền, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bắc Ninh trong việc đồng hành cùng 
doanh nghiệp. 

Thông qua hội nghị đối thoại, các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh có cơ hội 
để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp tiếp 
tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn 
mạnh. 

Tại hội nghị, đại diện công ty TNHH Tenma Việt Nam kiến nghị tại hội nghị 
đối thoại với doanh nghiệp, phía cạnh công ty có trạm trộn bê tông gây bụi 
bẩn sang Tenma làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe của 
người lao động. 

 

Các doanh nghiệp FDI đặt câu hỏi với các cơ quan chức năng. 

Ông Nguyễn Văn Phúc – Trưởng Ban Quản lý KCN tỉnh Bắc Ninh lý giải về 
vấn đề trên cho biết, đây là trạm trộn bê tông tạm thời của Công ty Hùng 
Dũng, phục vụ chương trình nông thôn mới của huyện Quế Võ, sau khi kết 
thúc chương trình, sẽ di chuyển đi nơi khác. 

“Trước đó năm 2021, nhận được phản ánh của công ty Tenma về trạm trộn 
bê tông gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Ban Quản lý KCN 
đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi 
trường Quế Võ; đồng thời UBND huyện Quế Võ kiểm tra trạm trộn bê tông 
của công ty Hùng Dũng, yêu cầu chấm dứt, có giải pháp khắc phục việc bụi 
bẩn gây ảnh hưởng đến Tenma”- ông Phúc nói. 



 

Ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trả 
lời những thắc mắc của doanh nghiệp FDI trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề rác thải tồn động nhiều năm tại KCN Vsip 
gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. ông Nguyễn Đại Đồng - Chủ tịch 
UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối với các KCN trong đó có 
Tiên Du chờ các nhà máy đốt rác thải đi vào hoạt động theo đúng tinh thần 
chỉ đạo của tỉnh, thì huyện cũng thực hiện nhiều giải pháp xử lý cấp bách, 
tạm thời, từ việc phân loại rác thải tại đầu nguồn cho đến xây dựng loại lò 
đốt rác. 

“Năm 2021 vừa qua huyện đã xây dựng lò đốt rác tạm thời với công suất 
khoảng 60 tấn/ngày đêm ở Hoàn Sơn đi vào vận hành hoạt động thử 
nghiệm. Hiện nay đang chờ Sở, Ban, ngành chức năng tỉnh đánh giá để đi 
vào hoạt động chính thức, nhằm giảm tình trạng ô nhiễm nhiều năm tại KCN 
Vsip”- ông Đồng nói. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu 
cầu các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường truyền thông các chính sách 
hỗ trợ của tỉnh đến từng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ triển khai các 
chương trình chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
thực hiện thủ tục hành chính và phát triển các mô hình kinh doanh mới. Giao 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có văn bản 
trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp trước ngày 5/5. 



 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận hội nghị. 

“Yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ việc hỗ trợ doanh nghiệp 
là một trong những nhiệm vụ ưu tiên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu 
doanh nghiệp”- bà Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh. 

Đối với các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục triển khai tốt 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo hoạt động sản xuất 
kinh doanh diễn ra an toàn và không bị đình trệ. Tích cực phản ánh, kiến 
nghị những khó khăn, vướng mắc đến lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đề cao văn hóa 
doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người 
lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan và Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen cho các doanh nghiệp. 



Vượt qua đại dịch COVID-19, Bắc Ninh tiếp tục trở thành điểm đến“an toàn 
để sản xuất, an tâm để đầu tư”. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 
(GRDP) tăng 6,9%, trong đó, chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp và kim 
ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước; các chỉ tiêu về quy mô kinh tế, thu nhập 
bình quân đầu người, thu hút vốn FDI; thu ngân sách Nhà nước... đứng 
trong tốp đầu của cả nước. Thu hút đầu tư trong nước gấp 2,6 lần quy mô 
vốn và đầu tư nước ngoài gấp 1,5 lần quy mô vốn so với năm 2020. 

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Bắc Ninh đã thu hút 1,36 tỷ USD, đứng thứ 2 
cả nước về quy mô vốn đầu tư. Lũy kế đến nay, Bắc Ninh đã thu hút được 
1.738 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 22,77 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước 
về quy mô vốn đầu tư./. 

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN 

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/bac-ninh-doi-thoai-thao-go-kho-khan-cho-
doanh-nghiep-fdi-nam-2022-post939132.vov 

 

12. Giải quyết dứt điểm tình trạng người dân chen lấn 
nộp hồ sơ đất đai 
Ngày 24/4, UBND tỉnh Bình Phước cho biết vừa ban hành văn bản khẩn về 
việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện giải pháp đẩy 
nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Người dân xếp hàng làm hồ sơ đất đai tại Chi nhánh văn phòng đất đai ở 
Chơn Thành. Ảnh: TTXVN phát 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Giám đốc Công an tỉnh 
khẩn trương thành lập tổ công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại bộ phận 



tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 
Chơn Thành và các địa phương khác có đông người dân đến liên hệ giải 
quyết thủ tục hành chính (nếu có). 

Qua đó, lực lượng chức năng hỗ trợ địa phương, đơn vị trong quá trình tiếp 
nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh 
nghiệp. Công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, không để xảy 
ra tình trạng người dân, doanh nghiệp tự phát lập các điểm môi giới, buôn 
bán bất động sản trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật 
tự, an toàn giao thông...; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi 
phạm (nếu có). 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Chơn Thành chủ trì, 
phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện các phương án sắp xếp, bố trí 
nhân sự phù hợp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và bộ phận một 
cửa của huyện Chơn Thành để phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục 
hành chính của người dân, doanh nghiệp. 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước, trong thời gian 
tới, đơn vị sẽ thống nhất với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chia 
việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo từng xã; tiếp nhận hồ 
sơ cả thứ Bảy, Chủ nhật để tránh tình trạng người dân tập trung quá đông, phải 
chờ đợi lâu, dẫn đến chen lấn, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị người dân, doanh nghiệp phối hợp, 
thực hiện hiệu quả các giải pháp của Sở Tài nguyên và Môi trường, tăng 
cường nộp hồ sơ trực tuyến đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh để được phục vụ tốt nhất. 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip, bài viết kèm hình ảnh 
hàng trăm người dân chen chúc, xô đẩy, giành giật vị trí bốc số thứ tự làm 
hồ sơ giải quyết các thủ tục đất đai tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
huyện Chơn Thành. Ngay khi nhân viên văn phòng mở cửa, dòng người ùa 
vào như “ong vỡ tổ”, tranh giành vị trí xếp hàng, số thứ tự làm hồ sơ. Một số 
người do quá vội đã ngã lăn ra đất... Các bài viết, đoạn clip đã thu hút hàng 
ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến 
trái chiều. 

Theo một số người dân đi làm hồ sơ, để bốc được số thứ tự kịp giải quyết 
hồ sơ trong ngày, họ phải tập trung trước cổng văn phòng từ 5 giờ, thậm chí 
có người có mặt lúc 3 giờ sáng. Nhưng do người đến làm thủ tục quá đông 
nên không phải ai cũng bốc được số thứ tự như mong muốn. Cá biệt, có 
người ở xa phải đi lại nhiều ngày mới hoàn tất được hồ sơ... 

Đậu Tất Thành (TTXVN) 

Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/giai-quyet-dut-diem-tinh-trang-nguoi-
dan-chen-lan-nop-ho-so-dat-dai-20220424085814103.htm 



 

 

 

 

 

 


